UX 200 | UX 250h

„Naším zámerom v prípade nového modelu UX bolo neriadiť sa
zaužívaným vzhľadom crossovera, ale búrať konvencie a vytvoriť niečo
osobitejšie a dynamickejšie.“
HLAVNÁ KONŠTRUKTÉRKA MODELU UX
ČIKA KAKO
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Nový crossover Lexus UX popiera všetko, čo platilo doteraz. Z jeho
odvážneho dizajnu vyžaruje nespochybniteľná sila a elegantne tvarované
TECHNOLÓGIE povrchy dokazujú štýlový a zároveň dynamický charakter. Výsledné vozidlo
Objavte vynaliezavé technológie ako sa môže pochváliť unikátnym výzorom na cestách.
systém Lexus Safety System+.
Vnútri modelu UX si vychutnáte vyvýšenú polohu za volantom a skvelú
viditeľnosť hodnú moderného crossovera. K tomu sa navyše pridáva
VÝBER
mimoriadne dynamický výkon na úrovni hatchbacku. Vďaka novej tuhej
Ponúkame odvážny dizajn, pokročilé platforme a nízkemu ťažisku je model UX spoľahlivo stabilný a je radosť
vybavenie a japonské remeselné na ňom jazdiť. Ponúka na výber dve najmodernejšie pohonné sústavy:
spracovanie „Takumi“ a pozývame samonabíjací hybridný pohon Lexus štvrtej generácie v modeli UX 250h,
vás vybrať si váš nový model UX.
ktorý sa vyznačuje prvotriednou spotrebou paliva a mimoriadne hladkým
pohonom všetkých kolies, a ďalej nový pokročilý zážihový motor v modeli
UX 200. V oboch prípadoch dostupné aj v špeciálnej výbave F SPORT.
ZÁŽITOK LEXUS Každé vozidlo značky Lexus ponúka veľké množstvo dômyselných technológií
Každý zákazník je pre nás ako hosť a ani model UX nie je výnimkou. Vezmime si napríklad panoramatický
v našom vlastnom dome. Zažite to. monitor, ktorý kombinuje obraz zo štyroch videokamier a poskytuje úžasný,
takmer 360-stupňový pohľad na vozidlo a jeho okolie z vtáčej perspektívy.
A za pomoci najnovšieho systému Lexus Safety System+ dokáže model UX
rozpoznávať chodcov už aj v noci a navyše cyklistov cez deň.
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REMESELNÁ ZRUČNOSŤ
Prečítajte si, ako tradičné rovnošaty
na aikido ovplyvnili prešívanie
sedadiel v modeli UX.
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Tokio: najväčšie megamesto sveta s 36 miliónmi
obyvateľov. Sme tu, aby sme stretli jedného muža
a jedno auto. Možno ich nájsť v štýlovej štvrti
Aoyoma, ktorá priťahuje kreatívne mozgy zo
sveta dizajnu, zábavy a gastronómie. Tu, medzi
exkluzívne módne domy, kaviarne a reštaurácie,
zasadila automobilka Lexus svoje centrum
INTERSECT BY LEXUS. e to miesto, kde
hostia môžu relaxovať, inšpirovať sa a zaoberať
sa všetkým, čo súvisí so značkou Lexus.
Prvý dojem je veľkolepý. Všetko, počnúc
nádherne vyhotoveným exteriérom s bambusovou
mriežkou (ktorá sa svojím vzorom jasne
inšpiruje charakteristickou mriežkou chladiča
vozidiel Lexus) až po skvostný dizajn a remeselné
spracovanie celého interiéru, pôsobí veľmi
osobitým dojmom, ako luxusný súkromný klub.
Na recepcii nás víta Tecuo Miki, hlavný dizajnér
nového Lexusu UX. Osobne nám predstaví
svoj najnovší výtvor: nový kompaktný crossover
vytvorený pre mestá ako Tokio. Najprv sa
však s nami podelí o svoj vlastný pohľad na
INTERSECT BY LEXUS: „ e to spôsob,
ako priviesť k životu hodnoty značky Lexus
v jedinečnom priestore,“ hovorí. „Ľudia si sem
môžu prísť vychutnať úžasné zážitky, ktoré sa
vymykajú zo všednosti.“
Pán Miki nás prevedie „garážou“ – flexibilným
priestorom, ktorý môže slúžiť ako umelecká
galéria alebo dejisko rôznych podujatí. Dnes
je pódiom pre Lexus UX, ktorý sa do tohto
štýlového prostredia dokonale hodí. Vozidlo je
odvážne, ako možno od mestského crossovera
z dielne Lexusu očakávať. K tomu sa pridáva
precízne vypracovaná dynamika, ktorá si vás
doslova podmaní. Pán Miki nám vysvetľuje, ako
to dosiahli: „Pozrite sa na tie povrchy. Vidíte,
aké sú zmyselné a plné života… ako kontrastujú
s pevnými, mohutnými kontúrami a postojom
vozidla? Takúto energiu a osobnosť nevytvoríte
digitálne. Pravdou je, že vozidlo Lexus sa naozaj
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prebúdza k životu, keď naši remeselní majstri
,Takumi‘ začnú modelovať hlinený prototyp.
Vdýchnutie ,duše‘ priemyselným produktom je
typicky japonská záležitosť.“

MESTSKÝ
PRIESKUMNÍK

INTERSECT BY LEXUS
TOKIO
4-21-26 Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokio, aponsko
DUBA
DIFC, Gate Village Building 7, Dubaj,
Spojené arabské emiráty
NEW YORK
412 W 14th St, New York, NY 10014,
USA

S drobným povzbudením z našej strany
poukazuje na niektoré detaily, z ktorých je on
aj so svojím tímom obzvlášť nadšený. Mimoriadne
obľúbené sú predné svetlomety. Každý tvorí
kompaktné teleso s tromi jednotkami LED,
ktoré spoločne s dennými svetlami v tvare šípu
a charakteristickou mriežkou chladiča Lexus
dodávajú prednej časti vozidla výrazný charakter.
Vzadu zasa zaujme nádherne tvarované
ultratenké združené svetlo LED z jedného kusu.
e v ňom však oveľa viac. Prekvapivo výrazne

ovplyvňuje jazdné a manévrovacie schopnosti
vozidla. „Keď sme vozidlo testovali, doslova sme
cítili, ako aerodynamické rebrá integrované do
zadného svetla dodávajú vozidlu viac stability,“
hovorí hlavný dizajnér. „To bola čerešnička na
torte – nielen krásny vzhľad, ale aj funkčnosť.“
Nastal čas pokochať sa interiérom. Hoci má
model UX relatívne kompaktné vonkajšie
rozmery, tím chcel, aby interiér pôsobil otvoreným
a priestranným dojmom. Pri jednom zo svojich
riešení sa inšpirovali kultúrnym dedičstvom
značky. Pán Miki vysvetľuje: „ aponské domy
často mávajú verandu, ktorá zmazáva hranicu
medzi vnútorným a vonkajším priestorom, aby
ste medzi nimi mohli jednoduchšie prechádzať.
Lexus UX má niečo podobné: vytvorili sme
hladké prepojenie medzi interiérom a exteriérom
vozidla. Horná časť prístrojovej dosky vďaka tomu
pôsobí, akoby pokračovala aj vonku za čelným
sklom. Takéto riešenie vyvoláva pocit otvoreného
priestoru. Navyše, ak ste vodič, získate skvelú
predstavu o vonkajších rozmeroch vozidla,
vďaka čomu sa vám bude ľahšie manévrovať
v stiesnených priestoroch.“
Keďže vozidlo zažívame zo sedadla vodiča,
postrehli sme aj ďalšie príjemné aspekty interiéru.
Napríklad spôsob, akým je všetko dôležité
umiestnené v okolí vodiča a všetky ovládacie
prvky prirodzene sadnú do ruky (nachádza sa tu
šikovná stredová konzola s dlaňovou opierkou,
do ktorej sú zabudované ovládacie prvky
audiosystému). Ďalej môžeme spomenúť pohodlie
prešívaných operadiel sedadiel a elegantné
uplatnenie prístupu „menej je viac“, vďaka čomu
interiér pôsobí upokojujúcim a nepreplneným
dojmom.
Námety na rozhovor tu naozaj nechýbajú a pán
Miki veľmi ochotne uspokojí našu zvedavosť –
pri znamenitom obede v štýlovej reštaurácii na
druhom poschodí.

DIZAN
01 Kokpit zameraný na vodiča s prvotriednym výhľadom
02 Dynamický vzhľad crossovera
s odvážnou charakteristickou mriežkou chladiča Lexus
a trojitými LED svetlometmi
03 Tvar zadného svetla LED vylepšuje jazdné
a manévrovacie schopnosti modelu UX
04 Zažite odvážny dizajn a skvelé remeselné spracovanie
v centre INTERSECT BY LEXUS
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01

01 Model UX sa môže pochváliť
pokročilou aerodynamikou vyvinutou
v aerodynamickom tuneli Lexus
02 Vo výbave F SPORT
dostala charakteristická
mriežka chladiča ešte odvážnejší
dizajn
03 Pri prejazde zákrutou sa UX správa
ako hatchback
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OBJAVTE NOVÉ HORIZONTY V CROSSOVERI UX
Dnes ráno si naplno užívam hotelovú službu.
Bývam v nádhernom hoteli v Rotterdame, mojom
obľúbenom meste, a hľadím dolu na Rijnhaven,
najväčší prístav v Európe. Kontajnerové lode,
vodné taxíky, dokonca aj skoré ranné výletné
lode sa pokojne plavia do prístavu a z prístavu.
Dokonalé raňajky.
Moja izba s výhľadom sa výborne hodí na snívanie
s otvorenými očami, mám však príliš veľa práce.
Začnem tým, že sa nechám „nemilosrdne“ oholiť
britvou v preslávenom hotelovom holičstve.
Poriadne staromódne oholenie s teplým uterákom,

voňavou penou a následne zručnými, precíznymi
ťahmi čepele, to je jeden z pôžitkov života. Chlapi
v holičstve sú skvelí. Spomeniem, že ešte v ten deň
idem do Amsterdamu a jeden z nich mi odporučí
espresso bar v štvrti Sloterdijk.
Vonku sa zjaví žiarivý Lexus UX. Za volantom
sedí hlavná konštruktérka Čika Kako, ktorá mi
pri dnešnej jazde bude robiť spoločnosť. Už celé
mesiace som sa tešil na túto príležitosť, porozprávať
sa o novom crossoveri UX s konštruktérkou, ktorá
dohliadala na celý projekt od koncepcie až po
výrobu.
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01 18-palcové disky z ľahkej zliatiny F SPORT
podčiarkujú dynamický štýl crossovera
02 Mimoriadne tuhá platforma tvorí základ pre skvelé
manévrovacie schopnosti modelu UX

VÝKON

SLOTERDIJK

ROTTERDAM

JAZDA
Najprv zamierime na západ a potom sa napojíme
na A4 do Amsterdamu. Okamžite si všimnem,
aké je auto tiché; nesmierne plynulo zrýchlime
na cestovnú rýchlosť. „To je významná súčasť
celku,“ pritakáva pani Kako, keď spomeniem,
ako kultivovane auto pôsobí. „Pre mňa výkon
znamená viac než len samotnú rýchlosť. Ide o to,
aby ste cítili skutočné spojenie s vozidlom, cestou,
svojimi zmyslami.“

troch umelo vybudovaných ostrovov, ktoré majú
pomôcť riešiť nedostatok bývania v Amsterdame.
Tento zázrak urbanistického plánovania kladie
silný dôraz na prepojenosť a už teraz poskytuje
domov 10 000 ľuďom. Výstavba zahŕňa nové
cesty, cyklistické chodníky, mosty, dokonca
aj električkovú trať, a to s rozmanitou škálou
architektonických štýlov.

Dokončíme našu prehliadku a zamierime na
„Keď si vodič sadne za volant modelu UX,“ dodáva, západ do starého Amsterdamu. Pani Kako
„rýchlo zbadá, že auto má veľmi osobitý charakter zastaví v hypermodernej štvrti ordaan, kde
jazdy.“
si presadneme, aby som získal predstavu
o kultivovanosti modelu UX a jeho správaní
Spýtam sa, ako túto odlišnosť dosiahla. „Dobre, ale v zákrutách. Model UX 250h, ktorému sa o pohon
zastavte ma, ak budem priveľa hovoriť!“ zasmeje stará najnovší samonabíjací hybridný systém Lexus,
sa. „V prvom rade sme vytvorili základné prvky jazdí po úzkych dláždených uličkách väčšinu času
naozaj úžasného auta. Chcela som sa odkloniť na elektrinu. V porovnaní s klasickými modelmi
od predstavy neohrabaného crossovera a vyvinúť SUV je jazda v tomto crossoveri ako sen. Ponúka
vozidlo, s ktorým by sa jazdilo rovnako príjemne také skvelé manévrovacie schopnosti, aké si len
dokážete predstaviť.
ako s hatchbackom.“
„Preto sme skonštruovali novú podvozkovú
platformu, zavesenie kolies aj pohonné
jednotky,“ pokračuje. „Vštepiť modelu UX
požadovaný charakter však vyžadovalo viac než
len zabezpečiť vysoký výkon.“

„To je pre mňa asi to najpotešujúcejšie,“ hovorí
pani Kako. „Veľmi úzko sme spolupracovali
s jedným z majstrovských jazdcov ,Takumi‘
spoločnosti Lexus, ošiakim Itom, pričom ako
referenčnú hodnotu sme použili kupé LC.“

Nie je to ani tak mechanický ako skôr zmyslový
zážitok; pocit jednoty.
Spomeniem kaviareň v Sloterdijku a pani Kako
nadšene prikývne. e odtiaľto vzdialená len 15
minút jazdy, takže si vychutnávam každú jednu
zákrutu a nárast výkonu, vrátane parkovania na
veľmi tesné miesto vedľa kaviarne postavenej
z červených prepravných kontajnerov.
„UX ponúka najširšie zorné pole spomedzi
crossoverov tohto typu,“ hovorí a pritom si
vychutnáva svoje cappuccino od profesionálneho
baristu. „A vďaka najmenšiemu polomeru otáčania
v tejto triede sa s ním v meste naozaj jednoducho
manévruje.“
Príliš skoro nastal čas, aby som sa pobral na
vlak. Pani Kako mi ochotne ponúkne odvoz na
novú amsterdamskú hlavnú stanicu, ktorú vďačne
prijmem dokonca aj v tomto skvelo prepojenom
meste plnom elektrických bicyklov, elektrických
taxíkov a ďalších vymožeností. Čas strávený
v Holandsku mi umožnil nahliadnuť do budúcnosti
mestskej mobility a pochopiť, akú vzrušujúcu úlohu
majú v budúcnosti zohrať autá ako Lexus UX.

Teraz sme na predmestí Amsterdamu a pani „Napríklad tu“ – blížime sa ku kruhovému
Kako, ktorá pracovala niekoľko rokov v Európe, objazdu – „zažijete pri brzdení, riadení a opätovnej
mi chce ukázať novú štvrť I burg. Ide o skupinu akcelerácii plynulý a rytmický chod.“ Má pravdu.
UX
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PRIEKOPNÍCKY LEXUS HYBRID
BEZ NUTNOSTI NABÍJANIA
ALEBO DYNAMICKÝ 2,0-LITROVÝ
ZÁŽIHOVÝ MOTOR
LEXUS HYBRID BEZ NUTNOSTI NABÍANIA
Model UX 250h poháňa najnovšia, štvrtá generácia technológie hybridného
pohonu Lexus Hybrid Drive, ktorej súčasťou je nový 2,0-litrový štvorvalcový
zážihový motor, výkonný elektromotor (elektromotory) a novovyvinutá
hybridná prevodovka. Vysokými hodnotami tepelnej účinnosti a výstupného
výkonu motor nanovo definuje zaužívaný štandard. Dôležité je, že konštruktéri
automobilky Lexus sa zamerali nielen na nízku spotrebu paliva, ale tiež na
radosť z jazdy.
E-FOUR
Systém E-FOUR, ktorý sa osvedčil už na modeloch RX 450h a NX 300h,
poskytuje modelu UX 250h schopnosti pohonu všetkých kolies. A to
umiestnením dodatočného elektromotora na zadnú nápravu. Počas
akcelerácie, zatáčania alebo pri jazde po klzkých povrchoch sa automaticky
optimalizuje rozdelenie výkonu medzi prednú a zadnú nápravu.
2,0-LITROVÝ ZÁŽIHOVÝ MOTOR
Model UX 200 poháňa novovyvinutý 2,0-litrový zážihový motor, ktorý
poskytuje vysokú úroveň dynamického a ekologicky šetrného výkonu.
Radový štvorvalec využíva vysokorýchlostné spaľovanie, vďaka čomu
dosahuje najvyššiu tepelnú účinnosť v triede na úrovni 40 %. Výkon prenáša
nová prevodovka s plynulo meniteľným prevodom a priamym radením,
ktorá ponúka hladkú a úspornú prevádzku klasickej prevodovky s plynulo
meniteľným prevodom, ale zároveň pocit z priamej jazdy.
14
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VYVINUTÉ MAJSTROVSKÝM
JAZDCOM „TAKUMI“ POSKYTUJE
MIMORIADNY POCIT Z JAZDY
NOVÁ PLATFORMA
Základom vzrušujúceho výkonu modelu UX je veľmi tuhá platforma.
Pomocou novej platformy sa našim konštruktérom podarilo zvýšiť celkovú
pevnosť, a to aj v kritickej oblasti otvorov zadných dverí a dverí batožinového
priestoru. Na kľúčových miestach sa použili pokročilé lepidlá a laserové
zváranie skrutkových spojov, čím sa výrazne zvýšila celková tuhosť.
NÍZKE ŤAŽISKO
Spomedzi všetkých vozidiel svojej triedy má UX najnižšie položené ťažisko.
Okrem tejto vlastnosti, ktorá je hlavným predpokladom skvelej ovládateľnosti
vozidla a kultivovanej jazdy, sa prijalo tiež viacero opatrení na zníženie
hmotnosti. To zahŕňa použitie ľahkého hliníka pri výrobe dverí, blatníkov
a kapoty, ako aj živicového materiálu v prípade dverí batožinového priestoru.
Kompaktné rozmery zaručujú modelu UX najmenší polomer otáčania
v triede len 5,2 metra, čo je pre jazdu v meste dôležité.
INOVAČNÉ AERODYNAMICKÉ VLASTNOSTI
Pri výrobe modelu UX, ktorý bol vyvinutý v aerodynamickom tuneli Lexus,
jednom z najpokročilejších svojho druhu, zvolili konštruktéri nový radikálny
spôsob, ako dosiahnuť čo najlepšie aerodynamické vlastnosti. Medzi prevratné
riešenia patrí aerodynamické stabilizačné zadné svetlo s rebrami, ktoré
výrazne zvyšuje celkovú stabilitu vozidla, vystupujúce lemy podbehov kolies,
ktoré pomáhajú znižovať nakláňanie vozidla a udržujú stabilitu, ako aj kolesá
s aerodynamikou inšpirovanou motoristickým športom, ktoré zabezpečujú
potrebné chladenie bŕzd a znižujú odpor vzduchu.
ADAPTÍVNE ODPRUŽENIE
Modely UX vo výbave F SPORT sa vyznačujú nielen špeciálne vyladeným
odpružením s upravenými pružinami a stabilizátormi a použitím výkonných
zadných tlmičov, ale ponúkajú tiež špeciálne prispôsobenú verziu nového,
mimoriadne citlivého systému adaptívneho odpruženia z kupé Lexus LC.
16
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01 UX ponúka najširšie zorné pole spomedzi vozidiel tohto typu, vďaka čomu sa dokonale
hodí do mesta
02 Objavte vynaliezavé nápady, ako elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
s bezdotykovým otváraním
03 UX 250h ponúka poriadne veľký batožinový priestor, ideálny pre aktívny životný štýl
04 Dvere batožinového priestoru sa hladko zatvoria po jedinom stlačení tlačidla

NOVÉ HORIZONTY

04

„UX predstavuje celkom nový druh crossovera, stvoreného pre moderné
dobrodružstvá na ceste za objavovaním nových horizontov. Pre ľudí,
ktorí preferujú nápaditý a pritom kultivovaný životný štýl.“
HLAVNÁ KONŠTRUKTÉRKA MODELU UX
ČIKA KAKO
UX
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SKRYTÉ TAJOMSTVÁ: INŠPIRATÍVNE JAPONSKÉ REMESELNÉ
MAJSTROVSTVO

N
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Cesty do aponska veľa sľubujú a vždy vám dajú viac, než by ste čakali.
Dokazuje to i moja návšteva automobilového závodu Lexus tu v Kjúšú na
juhozápade aponska, kde sa vyrába nový crossover Lexus UX. Trochu
bojujem s týmto slovom. UX sa tu síce vyrába, ale v skutočnosti nepochádza
priamo odtiaľto. Inšpirácie pre toto vozidlo sú také bohaté a rozsiahle, že by
bolo príliš obmedzujúce pripísať jeho pôvod konkrétnemu automobilovému
závodu, hoci i takému pôsobivému ako tento.
Po pravde, môj príbeh je už teraz oveľa farebnejší, než som si kedy
predstavoval. Podobne ako aponsko, dalo by sa povedať.
Včera večer som sa ocitol v klube aikida v centre Fukuoky spolu s dizajnérkou
interiéru modelu UX, Keiko Šišido, ktorá má v spoločnosti Lexus na starosti
vývoj farieb a materiálov do kabíny. Ale prečo stretnutie v sieni bojového
umenia? Nech je to, ako chce, pani Šišido ma okamžite upúta. ej krehký,
štýlový výzor je úplne v rozpore s brutálnou silou klubu, ihneď si však získa
vašu pozornosť. Čerpá z každodenných konceptov, ktoré zdanlivo vôbec
nesúvisia s konečným výtvorom: umeleckých galérií, ktoré často a rada
navštevuje, hodín strávených pozorovaním ľudí na ulici, myšlienok, ktoré
si neustále uchováva.

používali jednoduchý dlhý kabát z troch vrstiev bavlny prešívaných technikou
„sašiko“. Teraz sa tento druh umenia využíva na kožených sedadlách nového
modelu Lexus UX. Technika šitia „sašiko“ vyžaduje zručnosť a pevnú ruku,
na čo treba dlhé roky praxe. V spoločnosti Lexus ju vykonávajú remeselní
majstri Takumi. Pani Šišido sa usmeje. Záhada je odhalená.
V našom menej než sľubnom prostredí sa skrýva ešte viac inšpirácie. Keď
sa začneme zberať na odchod, moja hostiteľka ukáže napravo na tradičné
japonské papierové posuvné dvere „šodži“. Zrnitý vzor papiera – známy
pod pojmom „waši“ – kopíruje textúra prístrojovej dosky modelu UX, čo
celému interiéru dodáva osobitú atmosféru. edným dychom mi vysvetlí, že
dizajnér farieb nie je umelec a že vývoj vozidla predstavuje prácu v rámci
pevných parametrov. Umenie pani Šišido jednoznačne spočíva v tom, ako
dokáže do tohto rámca vnášať externé vplyvy.

Nadišlo ďalšie ráno a ja som žinenku na aikido vymenil za známejšie
prostredie – srdce závodu Lexus – a za pohľad a zvuky, ktoré u mňa nikdy
neprestanú vzbudzovať nadšenie. Tu sa snúbia so zanietením pre detail,
vďaka čomu je Kjúšú najvýkonnejším výrobným závodom na svete. Zdvorilo
nazerám cez plece remeselného majstra „Takumi“, ktorý pozorne skúma
prešívanie na koženom čalúnení modelu UX. Rovnako ako na kimone
e osviežujúce rozprávať sa s človekom od áut, ktorý svojimi obzormi ďaleko majstra aikida, aj tu cítiť i vidieť dojem sily a umeleckého majstrovstva, na
presahuje hranice automobilového priemyslu. Vidí svet, ktorý prekypuje jedinečných perforáciách so zaoblenými líniami a gradáciami. Pasažier tak
farbami, na šatách, ktoré nosíme, vybavení domácnosti, ktoré si vyberáme, okrem trvácnosti získava upokojujúci pocit skvelého držania tela.
či pokrmoch, ktoré jeme. Chce, aby si ľudia mohli takto slobodne vyberať
aj v prípade vozidiel.
Výsledný produkt, ktorý schádza z výrobnej linky, je nádherný na pohľad,
od charakteristickej lesklej mriežky chladiča až po prepychovo vypracovanú
Pristúpi k nám jeden z majstrov aikida. Predpokladám, že je to priateľ pani kabínu. Mnohým obdivovateľom by to stačilo, ja sa však dnes ráno cítim
Šišido. e od nej vyšší, ale stále ma udivuje, prečo mu nehľadí do tváre, ale obzvlášť privilegovaný. e to, akoby moja cesta odhalila skryté tajomstvá
na oblečenie – prešívané kimono. Pýta sa ma, či som si všimol to zložité nového Lexusu UX, a ja sa už nemôžem dočkať, až ich vyrozprávam
prešívanie. Ide o techniku „sašiko“, starú 1 200 rokov, ktorá používa až kolegom a priateľom, keď sa vrátim domov a budem ho môcť otestovať.
10 stehov na palec a vďaka svojej pevnosti je v aikide populárna. Podľa Príjemná predstava na dlhý let, ktorý ma čaká.
všetkého túto techniku šitia výborne využili aj prví japonskí hasiči, ktorí
20
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REMESELNÁ ZRUČNOSŤ

02

03

01 Závod Lexus Kjúšú
02 Zrnitosť palubnej dosky inšpirovaná japonskými papierovými posuvnými dvermi
03 Remeselní majstri „Takumi“ spoločnosti Lexus dohliadajú na šitie technikou „sašiko“
UX
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TECHNOLÓGIE

01

01 Bezdrôtové osvetlenie vetracích otvorov
na modeloch UX s výbavou Luxury
02 10,3-palcový multimediálny displej
s panoramatickým monitorom
03 Extra veľký a ostrý projekčný displej

KOKPIT POSTAVENÝ OKOLO VÁS
Usaďte sa do sedadla vodiča nového modelu
UX, kde si rýchlo nájdete svoju dokonalú polohu
za volantom. Sedadlo je mimoriadne pohodlné
a ponúka vám dokonalý výhľad na cestu pred vami.
S koženým, ručne prešívaným volantom v rukách
si môžete vychutnať športové radenie pomocou
páčok na stĺpiku riadenia. Okamžité reakcie
plynového pedála zabezpečuje technológia „shiftby-wire“. Ergonomická palubná doska crossovera
bola navrhnutá tak, aby čo najmenej odvádzala
pozornosť vodiča, pričom obsahuje inovačné
nápady, ako je bezdrôtová nabíjačka telefónu či
bezdrôtové osvetlenie vetracích otvorov.
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Veľký 10,3-palcový multimediálny displej modelu
UX, s dokonalým umiestnením pre pohodlnú jazdu,
môžete ovládať hlasovými povelmi alebo dotykovým
panelom, ktorý imituje ovládanie smartfónu.
Pomocou rozdelenej obrazovky môžete súčasne
pristupovať k rôznym informáciám, napríklad
k navigácii Lexus Premium Navigation a údajom
klimatizácie. azdu v meste uľahčuje panoramatický
monitor, ktorý poskytuje takmer 360° pohľad na
okolie celého vozidla sprostredkovaný niekoľkými
kamerami. Navyše vytvára virtuálny 3D obraz
modelu UX, pričom ho zobrazuje pri pohľade
zhora spolu s vodiacimi čiarami, ktoré vám

pomôžu pri manévrovaní v stiesnených priestoroch.
Farebný projekčný displej s vysokým rozlíšením
využíva technológie pôvodne vyvinuté pre prúdové
stíhacie lietadlá. Nachádza sa priamo v zornom
poli vodiča a premieta kľúčové informácie na čelné
sklo. Ponúka taký jasný a ostrý obraz, že údaje
uvidíte aj pri tých najsilnejších slnečných lúčoch.

TECHNOLÓGIE

02

03

UX
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TECHNOLÓGIE

BEZPEČNOSŤ V MESTE SO SYSTÉMOM LEXUS SAFETY SYSTEM+
Nech už sa v novom Lexuse UX vyberiete kamkoľvek, je upokojujúce
vedieť, že jazdíte v jednom z najbezpečnejších vozidiel, aké boli kedy
vyrobené. Všetky modely UX sú vybavené najnovším systémom Lexus Safety
System+ obsahujúcim vyspelé technológie, ktoré pomáhajú predchádzať
trom z najčastejších druhov nehôd: nárazom zozadu; opusteniu jazdného
pruhu a zrážkam s chodcami.
Pri jazde po preplnených diaľniciach alebo dochádzaní do práce a z práce
je hlavným nebezpečenstvom vybočenie do iného jazdného pruhu alebo
nepovšimnutie si spomalenia dopravy. Preto keď začnete prechádzať do
iného jazdného pruhu, UX začne ihneď monitorovať vozidlá vzadu pomocou
systému sledovania slepého uhla, prípadne ak vozidlo vpredu zabrzdí, systém
spomalí za pomoci dynamického adaptívneho tempomatu.

01

02

03

04

24

UX

Model UX má vo výbave tiež systém rozpoznávania dopravných značiek,
ktorý získava informácie z dopravných značiek pred vozidlom. Ďalej
automatické ovládanie diaľkových svetiel, ktoré v noci zaznamenáva vozidlá
pred vami, a tiež asistenta poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu, ktorý
je užitočný najmä pri zatáčaní alebo jazde po diaľnici.
Pri prechode cez rušnú nákupnú štvrť v centre mesta budete modelu UX
vďační za prednárazový bezpečnostný systém. Za pomoci milimetrového
radaru a stereokamery dokáže reagovať na cyklistu, ktorý vám cez deň
náhle vojde do cesty, či zaregistrovať chodcov v noci. Ak zaznamená
nebezpečenstvo, zobrazí upozornenie na projekčnom displeji, aby ste mohli
prijať vhodné opatrenia a predísť nárazu. A ak napriek tomu nezareagujete,
model UX zvýši tlak na brzdy, aby zabránil zrážke.

TECHNOLÓGIE
01 Cúvajte bezpečne so systémom sledovania dopravy za vozidlom
02 Systém rozpoznávania dopravných značiek získava informácie z dopravných značiek
03 Systém adaptívnych diaľkových svetiel inteligentne ovláda činnosť LED svetlometov
04 Systém sledovania slepého uhla rozpoznáva vozidlá vo vedľajších jazdných pruhoch

UX
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VÝBER

V tejto brožúre vás pozývame na vzrušujúci zážitok vybrať si svoj nový
Lexus UX. Vozidlo je ukážkou toho najnovšieho z dizajnu Lexus. Môže sa
pochváliť odvážnym spracovaním charakteristickej mriežky chladiča Lexus
a dynamickým vzhľadom crossovera. Či už si vyberiete variant UX 200
poháňaný zážihovým motorom alebo hybrid bez nutnosti nabíjania UX 250h,
zistíte, že vlastniť model UX a jazdiť na ňom je skutočný pôžitok.
Model UX ponúka dokonale prepracovaný interiér: nájdeme tu veľký, ľahko
čitateľný multimediálny displej s uhlopriečkou 10,3 palca, ktorý sa intuitívne
ovláda pomocou dotykového panela alebo hlasových povelov. Prvotriedne
kožené prešívanie a materiály vyrobené majstrami „Takumi“ dodávajú kabíne
nádych modernej elegancie a kultivovanosti.
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Všetky modely UX sú vybavené naším najnovším systémom Lexus
Safety System+. Zahŕňa prednárazový bezpečnostný systém, teraz aj
s detekciou chodcov v noci a detekciou cyklistov počas dňa, asistenta
poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu, ktorý vám pomôže udržať vozidlo
v správnom smere, automatické ovládanie diaľkových svetiel, ktoré vylepšuje
videnie v noci, ako aj dynamický adaptívny tempomat so zabudovaným
systémom rozpoznávania dopravných značiek.

VÝBER

UX 200 | UX 250h

01. MODELY

02. STUPNE VÝBAVY

03. PRVKY VÝBAVY

04. TECHNOLÓGIE

Vyberte si priekopnícky hybrid
bez nutnosti nabíjania UX 250h
alebo variant UX 200 poháňaný
zážihovým motorom.

Ktorá verzia crossovera UX sa
najviac hodí k vášmu životnému
štýlu? Vyberte si zo stupňov výbavy
Elegance, Comfort, Prestiege,
F SPORT a Luxury.

Zistite viac o skvelých prvkoch
štandardnej aj voliteľnej výbavy,
ktoré sú k dispozícii pre váš nový
crossover UX.

Zistite viac o technológiách modelu
UX, ako je systém Lexus Safety
System+, projekčný displej či
navigácia Lexus Premium Navigation.

Strany 28-35

Strany 36-37

Strany 38-41

Strany 42-45

05. F SPORT

06. PRÍSLUŠENSTVO

07. FARBY

08. TECHNICKÉ ÚDAE

Ak si chcete vychutnať ešte väčší Preskúmajte ponuku príslušenstva Vyberte si obľúbenú farbu karosérie Skôr než si objednáte crossover UX,
zážitok z dynamickej jazdy, objavte od spoločnosti Lexus a užite si a interiér vyrobený majstrami preštudujte si všetky hlavné technické
s modelom UX ešte viac zábavy.
„Takumi“, v ktorom sa budete cítiť údaje modelov UX 250h a UX 200.
model UX vo výbave F SPORT.
ako doma vždy, keď si sadnete za
volant svojho nového vozidla UX.
Strany 46-47

Strany 48-49

Strany 50-55

Strany 56-57
UX
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MODELY

UX 200
Model UX 200 má vo výbave úplne nový 2,0-litrový zážihový motor, ktorý
poskytuje silnú kombináciu dynamického a ekologicky šetrného výkonu.
Tento štvorvalec využíva vysokorýchlostné spaľovanie, vďaka čomu dosahuje
vyššiu tepelnú účinnosť. Okrem iného má viacbodové vstrekovače na
priame vstrekovanie paliva, olejové čerpadlo a chladiaci systém s variabilnou
kapacitou a inteligentný elektrický systém variabilného časovania ventilov.
UX 200 má vo výbave úplne prvú prevodovku s plynulo meniteľným
prevodom a priamym radením, ktorá ponúka hladkú a úspornú prevádzku
spolu s pocitom z priamej jazdy.

Ohromujúca farba karosérie Sivá Mercury,
18-palcové disky z ľahkej zliatiny.
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MODELY

UX 250h
Model UX 250h poháňa samonabíjací hybridný systém od spoločnosti Lexus,
ktorého súčasťou je nový, veľmi úsporný 2,0-litrový štvorvalcový zážihový
motor. Systém je dostupný s pohonom predných kolies alebo systémom
pohonu všetkých kolies E-FOUR, pričom je vybavený novým ľahkým
a kompaktným hnacím ústrojenstvom typu „transaxle“ a jednotkou riadenia
energie (PCU), ktorá pomáha znižovať energetické straty spôsobované
teplom a trením. Vozidlo využíva nový nikel-metal-hydridový akumulátor
v kombinácii s upravenou konštrukciou a kompaktnejším chladiacim
systémom. Vďaka tomu bolo možné umiestniť akumulátor pod zadné sedadlá,
čím sa minimalizoval jeho presah do batožinového priestoru a znížilo sa
ťažisko modelu UX.

Ohromujúca farba karosérie biela Biela Nova,
18-palcové disky z ľahkej zliatiny F SPORT.

UX
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MODELY | ZÁŽIHOVÉ

01. 2,0-LITROVÝ ZÁŽIHOVÝ MOTOR
Model UX 200 má vo výbave priekopnícky 2,0-litrový zážihový motor,
ktorý dosahuje výkon 126 kW (171 koní) a krútiaci moment 205 Nm.
S týmto ľahkým a mimoriadne úsporným agregátom, skonštruovaným
podľa najprísnejších nových právnych predpisov EURO 6d, jazdí UX 200
v meste svižne a pritom ekologicky.
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02. PREVODOVKA S PLYNULO MENITEĽNÝM PREVODOM
A PRIAMYM RADENÍM
Model UX 200 je vybavený novovyvinutou prevodovkou s plynulo
meniteľným prevodom a priamym radením, ktorá ponúka kombináciu
hladkej a úspornej prevádzky s pocitom precíznej a aktívnej jazdy. Výkon
prenáša na predné kolesá.

MODELY | HYBRIDNÉ

01. ŠTVRTÁ GENERÁCIA SYSTÉMU LEXUS HYBRID DRIVE
Model UX 250h má vo výbave štvrtú generáciu hybridného pohonu Lexus
bez nutnosti nabíjania, ktorý produkuje výkon 184 koní. Ponúka najnižšiu
hodnotu spotreby paliva v triede v kombinácii s mimoriadne citlivou odozvou.
adro silného spojenia zážihového motora a elektrického pohonu v modeli
UX 250h tvorí jednotka riadenia energie (PCU) crossovera, ktorá je
teraz o 20 % menšia a o 10 % ľahšia než v prípade predošlých systémov
spoločnosti Lexus.

03. HYBRIDNÁ PREVODOVKA
Táto hybridná prevodovka novej generácie prepája 2,0-litrový zážihový
motor a dvomi elektromotormi/generátormi, pričom sa môže pochváliť
o 25 % menším vnútorným trením, než mali predošlé systémy Lexus.
Funkcia sekvenčného radenia Shiftmatic poskytuje citlivé brzdenie motorom
v šiestich krokoch a podobný pocit z radenia ako manuálna prevodovka.
Používa sa buď pomocou radiacich páčok na volante, alebo polohy „S“
na radiacej páke.

02. 2,0-LITROVÝ ZÁŽIHOVÝ MOTOR
2,0-litrový zážihový motor v modeli UX 250h je jeden z najúspornejších
motorov, aké automobilka Lexus kedy vyrobila. Využíva pokročilé prvky
a funkcie, ako napríklad laserom rezané sedlá sacích ventilov, vysoký
kompresný pomer (13 : 1) a systém vstrekovania paliva Lexus D4-S,
ktorý kombinuje vstrekovače na priame vstrekovanie paliva a sekundárne
vstrekovače na vstrekovanie paliva do sacieho kanála. Okrem toho
recirkulácia tepla výfukových plynov umožňuje rýchle zohriatie motora, zatiaľ
čo inteligentný elektrický systém variabilného časovania ventilov vylepšuje
jazdné schopnosti vozidla a zároveň znižuje tvorbu emisií.

04. HYBRIDNÝ AKUMULÁTOR
Nový nikel-metal-hydridový akumulátor a chladiaci systém sa v modeli
UX 250h nachádzajú pod zadnými sedadlami, čím vznikol obrovský
batožinový priestor a zároveň sa znížilo ťažisko vozidla.
05. E-FOUR
Model UX 250h je dostupný buď s pohonom predných kolies, alebo
s elektronickým systémom pohonu všetkých kolies E-FOUR. Systém E-FOUR
využíva špeciálny samostatný elektromotor/generátor na zadnej náprave.
Plynulé rozdeľovanie výkonu medzi prednú a zadnú nápravu zaručuje
stabilnejšiu jazdu, a to dokonca aj pri jazde do kopca alebo na zasnežených
cestách. Vozidlo však dosahuje nižšiu spotrebu než s klasickými systémami
pohonu všetkých kolies.

UX
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LEXUS HYBRID BEZ NUTNOSTI NABÍANIA

ZAŽITE LEXUS HYBRID DRIVE

ŠTART A ROZAZD VOZIDLA
Model UX pri rozbehu vozidla a pri nízkych rýchlostiach svižne poháňa
výkonný elektromotor vpredu (a v modeloch s pohonom všetkých kolies tiež
dodatočný elektromotor vzadu), pričom elektrickú energiu dodáva hybridný
akumulátor. V tomto bode je vozidlo takmer nehlučné, nespotrebúva benzín
a neprodukuje emisie.
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BEŽNÉ AZDNÉ PODMIENKY
Pri vyšších rýchlostiach sa ticho zapojí zážihový motor s mimoriadne
hladkým chodom pracujúci v Atkinsonovom cykle, ktorému v prípade
potreby stále pomáha elektromotor, resp. elektromotory. Prostredníctvom
takmer dokonalého rozloženia svojich zdrojov energie – zážihového motora
a elektromotora – poskytuje model UX výnimočný pôžitok z jazdy spolu
s nižšími emisiami a nižšiu spotrebou paliva.

LEXUS HYBRID BEZ NUTNOSTI NABÍANIA

MAXIMÁLNE ZRÝCHLENIE
Počas silnej akcelerácie sa výkon elektromotora (elektromotorov) okamžite
doplní o výkon 2,0-litrového zážihového motora. Spoločne prinášajú silný
nárast krútiaceho momentu, čím sa zabezpečí rýchla lineárna akcelerácia
presne v momente, keď je to potrebné.

SPOMALENIE, ZASTAVENIE, REKUPERAČNÉ BRZDENIE
Pri spomalení alebo zastavení sa zážihový motor vypne a emisie sa znížia na
nulu. Pri brzdení alebo keď zložíte nohu z plynového pedála, rekuperačné
brzdenie zachytáva kinetickú energiu. Spoločne s energiou produkovanou
počas bežných jazdných podmienok ju UX premieňa na elektrickú energiu,
ktorá sa ukladá do hybridného akumulátora. Vďaka tomu sa hybridný systém
Lexus bez nutnosti nabíjania nemusí pripájať do elektrickej siete.

UX
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STUPNE VÝBAVY

ELEGANCE
Ako by ste od značky Lexus očakávali, tento model ponúka značnú výbavu
už v štandarde.

17-palcové aerodynamicky odvetrávané disky z ľahkej zliatiny, strieborné, Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
dizajn s 5 širokými lúčmi, pneumatiky 215/60 R17**
Látkové čalúnenie
Maska chladiča s charakteristickou mriežkou L
7-palcový displej Lexus Media Display
Bi-LED svetlomety
Audiosystém Panasonic® so 6 reproduktormi

COMFORT
Model UX so stupňom výbavy Comfort sa odlišuje jemnými zmenami
exteriéru a zároveň poskytuje vysoký komfort.

17-palcové aerodynamicky odvetrávané disky z ľahkej zliatiny, strieborné, Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
dizajn s 5 širokými lúčmi, pneumatiky 215/60 R17
Látkové čalúnenie
Maska chladiča s charakteristickou mriežkou L
7-palcový displej Lexus Media Display
Bi-LED svetlomety
Audiosystém Panasonic® so 6 reproduktormi

PRESTIEGE
Stupeň výbavy Prestiege ponúka majiteľom modelu UX skvelý vzhľad
a pokrokové funkcie.

17-palcové aerodynamicky odvetrávané disky z ľahkej zliatiny, čierne, dizajn
s 5 širokými lúčmi, pneumatiky 215/60 R17
Maska chladiča s charakteristickou mriežkou L
Bi-LED svetlomety
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
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Kožené čalúnenie
7-palcový displej Lexus Media Display
Audiosystém Panasonic® so 6 reproduktormi
Navigácia Lexus Premium Navigation

STUPNE VÝBAVY

F SPORT
Dynamická výbava F SPORT zahŕňa štandardné prvky, ako je exkluzívne
spracovanie charakteristickej mriežky chladiča, disky F SPORT a športové
detaily v interiéri.

18-palcové disky z ľahkej zliatiny, dizajn F SPORT, pneumatiky 225/50 R18
Maska chladiča s charakteristickou mriežkou F
Trojité LED svetlomety
Systém adaptívnych diaľkových svetiel (AHS)

Čalúnenie, koža F SPORT*
10,3-palcový multimediálny displej*
Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround Sound s 13 reproduktormi*
Navigácia Lexus Premium Navigation*

LUXURY
Dokonalý vzhľad, spracovanie a pohodlie.

18-palcové disky z ľahkej zliatiny, strojovo opracovaný povrch, dizajn s 5 Čalúnenie, koža
širokými lúčmi, pneumatiky 225/50 R18
10,3-palcový multimediálny displej
Maska chladiča s charakteristickou mriežkou L
Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround Sound s 13 reproduktormi
Trojité LED svetlomety
Navigácia Lexus Premium Navigation
Systém adaptívnych diaľkových svetiel (AHS)

* výbava dostupná za príplatok.
** neplatí pre model UX 250h AWD.
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PRVKY VÝBAVY | EXTERIÉR

01. 17-PALCOVÉ AERODYNAMICKY ODVETRÁVANÉ DISKY
Tieto aerodynamicky odvetrávané disky, vyhotovené v čiernej alebo metalickej
striebornej úprave, majú na oboch stranách lúčov klapky. Značka Lexus ich
používa úplne prvýkrát. Tvar klapky vychádza z klapky nazývanej „Gurney
Flap“, ktorá sa montuje na zadné krídlo pretekárskych vozidiel Formuly
1, kde reguluje prúdenie vzduchu a vytvára vírenie, ktoré zvyšuje prítlak.
Tento nový inovačný dizajn diskov zabezpečuje stabilnejší brzdný výkon,
zvyšuje účinok chladenia a znižuje vírenie vzduchu po stranách vozidla,
čo umožňuje istejšiu jazdu.

01

02. 18-PALCOVÉ DISKY Z ĽAHKE ZIATINY
Dvojfarebná schéma diskov kombinuje strojovú úpravu s čiernym metalickým
povrchom, čo vytvára športový a luxusný vzhľad.
03. BI-LED SVETLOMETY
Tieto svetlomety s jednoduchými bi-LED svetlami a dennými svetlami v tvare
L pôsobia veľmi ráznym dojmom.
04. TROITÉ LED SVETLOMETY
Tieto svetlomety s kompaktnými trojitými LED svetlami a dennými svetlami
v tvare písmena L majú tvar šípu, charakteristický pre vozidlá značky Lexus.
Okrem toho, svetlá do všetkých poveternostných podmienok pomáhajú
udržiavať bezpečné zorné pole počas jazdy v hmle.

02

03

04

05
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05. OSVETLENIE V ZÁKRUTÁCH
LED svetlá do zákrut v modeli UX poskytujú lepšie osvetlenie blízkeho
okolia vozidla pri odbočení vľavo či vpravo.

PRVKY VÝBAVY | EXTERIÉR

06. DENNÉ SVETLÁ
Nad svetlometmi sú namontované denné svetlá v tvare šípu. Zobrazujú
motív písmena L typický pre značku Lexus, čo navodzuje dojem jednoty
s exteriérom vozidla, zatiaľ čo zvislé línie svetla vyjadrujú hĺbku. Vzniká tak
osvetlenie s jedinečným dizajnom.
07. ZADNÉ SVETLO S FUNKCIOU AERODYNAMICKE
STABILIZÁCIE
Zadné združené svetlo v novom modeli UX sa vyznačuje pokročilým
dizajnom, ktorý nielenže lahodí oku, ale má aj aerodynamickú funkciu.
Do svetla sú zakomponované rebrá, ktoré znižujú zmeny tlaku vzduchu
asi o 16 %, čo prispieva k výnimočnej stabilite zadnej časti vozidla počas
zatáčania aj pri bočnom vetre. Osobitý vzhľad zaručuje jediná súvislá línia
svetla pozostávajúca zo 120 LED diód, ktorá sa v strede mierne zužuje,
pričom v najužšom bode meria len 3 mm.

06

08. STREŠNÉ OKNO
Elektricky ovládané výklopné a posuvné strešné okno dodáva kabíne modelu
UX pocit slobody, priestrannosti a svetla.
09. ELEKTRICKY OVLÁDANÉ DVERE BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU S BEZDOTYKOVÝM OTVÁRANÍM
V modeli UX sú k dispozícii elektricky ovládané dvere batožinového
priestoru s bezdotykovým otváraním, ktoré zaručujú pohodlné nakladanie
a vykladanie. Dvere môžete otvoriť a zatvoriť tým, že pohybujete nohou
pred snímačom umiestneným pod zadným nárazníkom a máte pri sebe
inteligentný kľúč.

07

10. STREŠNÉ LIŠTY
Strešné lišty vyrobené z pevného hliníka vytvárajú príťažlivý tvar, ktorý sa
plynulo a ladne tiahne pozdĺž strešnej línie modelu UX.
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PRVKY VÝBAVY | INTERÉR

01. KOKPIT ZAMERANÝ NA VODIČA
V prípade nového modelu UX sa naši dizajnéri snažili odstrániť hranicu
medzi exteriérom a interiérom, aby vytvorili dojem kontinuity. Toto riešenie
poskytuje vodičovi skvelý výhľad a jasnú predstavu o vonkajších rozmeroch
vozidla. Zvolená koncepcia je najmarkantnejšia z miesta vodiča, kde sa horná
časť prístrojovej dosky javí, akoby pokračovala aj za čelným sklom. Dizajn
interiéru v modeli UX ťaží z prístupu zameraného na človeka. Napríklad sa
tu uplatňuje koncepcia „veliteľského sedadla“, ktorá kladie hlavný dôraz na
umiestnenie najdôležitejších ovládacích prvkov na vodičovej strane kabíny.

01
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03

02. KLIMATIZÁCIA S FUNKCIOU S-FLOW/OSOBNÝ
KLIMATIZAČNÝ ASISTENT
Klimatizácia s funkciou S-Flow inteligentne riadi teplotu v interiéri modelu UX
podľa vonkajších podmienok a zaisťuje vynikajúci komfort a hospodárnosť
prevádzky. Napríklad zisťuje, či sú sedadlá obsadené, a podľa toho adekvátne
reguluje fungovanie klimatizácie. Systém tiež vypúšťa mierne kyslé ióny
nanoe®z centrálnej klimatizačnej jednotky na strane vodiča, čím pomáha
plniť kabínu čerstvým vzduchom a vytvára prostredie, ktoré jemne hydratuje
vašu pokožku a vlasy.
03. VOLANT
Trojramenný volant v novom modeli UX pochádza z vlajkového sedanu LS.
Ponúka výnimočnú úroveň luxusu na túto triedu vozidiel. Profil uchopenia
volantu bol vytvorený a zdokonalený na základe zaznamenávania tlaku
dlaní testovacieho vodiča – majstra „Takumi“ – počas početných testovacích
jázd. Volant je po celom obvode potiahnutý pravou kožou, čo vodičovi
poskytuje luxusný zážitok. K dispozícii je aj s vyhrievaním pre chladnejšie
rána. Zabudované tlačidlá slúžia na ovládanie audiosystému, telefónu,
multiinformačného displeja, dynamického adaptívneho tempomatu a asistenta
poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu.
04. KOŽENÉ SEDADLÁ/VZOR PREŠÍVANIA „SAŠIKO“
Podobne ako vo vlajkovom sedane LS aj v modeli UX majú operadlá
sedadiel konštrukciu s oddelenou hornou a spodnou časťou, ktorá symbolizuje
koncepciu „veliteľského sedadla“. Čalúnenie z jemnej kože, ktoré je dostupné
v modeli UX, čerpá inšpiráciu z tradičnej japonskej techniky šitia „sašiko“,
ktorá sa používa pri výrobe rovnošiat bojových umení. Prešívaná koža je
ozdobená novým perforovaným vzorom tvoriacim dokonale zarovnané
matematické krivky a gradácie, ktoré skrášľujú vzhľad sedadiel.
05. NASTAVENIE PREDNÉHO SEDADLA
Sedadlo nového modelu UX poskytuje vodičovi dokonalú oporu
a ergonomickú polohu, ktorá znižuje pocit únavy. Nastavovanie sedadla
až v ôsmich smeroch umožňuje zvoliť rôzne polohy pre jazdu, ktoré vyhovujú
širokej škále vodičov.
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06. BEDROVÁ OPIERKA
V záujme výnimočného komfortu na dlhých cestách je možnosť nastavenia
bedrovej opierky štandardne dostupná vo výbave F SPORT a Luxury a za
príplatok vo výbave Prestiege.
07. OBLOŽENIE INTERIÉRU „WAŠI“
ednoliata prístrojová doska modelu UX pokrýva veľký priestor, pričom
prepája stranu vodiča so stranou spolujazdca. Vzniká tým príležitosť
zvýrazniť atmosféru v kabíne pomocou vysokokvalitných ozdobných prvkov,
s možnosťou výberu spomedzi dvoch rôznych textúr a štyroch farieb.
UX ako prvý model značky Lexus ponúka obloženie kabíny inšpirované
textúrou papiera „waši“, ktorý sa používa pri výrobe tradičných japonských
posuvných dverí.
08. BEZDRÔTOVÉ OSVETLENIE VETRACÍCH OTVOROV
Každý vetrací otvor má jediný ovládač na nastavovanie smeru a objemu
prúdiaceho vzduchu. Modely s výbavou Luxury ponúkajú podsvietené
ovládače vetracích otvorov s osobitým LED zdrojom, ktorý sa napája
bezdrôtovo za pomoci indukcie.

06

09. VYHRIEVANÉ A ODVETRÁVANÉ SEDADLÁ
Vyhrievanie sedadiel v novom modeli UX je k dispozícii pre vodiča aj
spolujazdca už od výbavy Comfort. Odvetrávané sedadlá získa zákazník vo
výbave Luxury. V horúcich dňoch pomáha ochladiť cestujúcich privádzaním
studeného vzduchu priamo z klimatizácie.
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TECHNOLÓGIE | AUDIOSYSTÉM, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE

01. PRÉMIOVÝ LEXUS AUDIOSYSTÉM
Nový model UX má v ponuke prémiový audiosystém buď so šiestimi, alebo
ôsmimi reproduktormi. Zvuk sa reprodukuje priamo cez reproduktory, ale
zároveň sa odráža od skla, čím v poslucháčovi navodzuje dojem živého
vystúpenia. Membrány reproduktorov Panasonic® sú vyrobené zo živice
s obsahom bambusového uhlia a opálových vlákien z tejto rastliny, čím
sa zvyšuje ich recyklovateľnosť. Poskytujú jasnú a sýtu reprodukciu hlasu
s minimálnym skreslením.
02. AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON®
Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround Sound s 13 reproduktormi
a výkonom 915 wattov produkuje v modeli UX prvotriedny zvuk. Každej
jednej elektrickej súčiastke sa tvorcovia snažili vštepiť ideálny dizajn, aby
celkové harmonické skreslenie (THD), ktoré indikuje skreslenie signálu,
neprekročilo úroveň 0,1 %. Súčasťou systému je tiež zosilňovač triedy D,
150 W/4 û x 12 kanálov (8 používaných kanálov). Obrovský výkon tejto
jednotky umožňuje presné budenie veľkých reproduktorov, čím vzniká
jasný a mohutný zvuk. Na základe optimálneho usporiadania využíva QLS
(Quantum Logic Surround) novú technológiu akustického spracovania,
čo systému umožňuje verne reprodukovať zvuk v maximálnej zhode so
zámermi skladateľa.

01

03. MULTIMÉDIÁ
Nový model UX ponúka služby konektivity Lexus, ktoré zahŕňajú funkcie ako
navádzanie počas posledného kilometra peši, návrat k vozidlu po najlepšej
možnej trase, plánovanie cesty na mobilných zariadeniach a synchronizáciu
cieľov s navigačným systémom vozidla, ako aj elektronické pripomienky
údržby.

02

04. OPTITRÓNOVÉ PRÍSTROE
V kokpite modelu UX sa vynímajú optitrónové prístroje so 7-palcovým TFT
LCD displejom v strede. Zobrazuje sa tu množstvo prehľadných informácií,
ako aj elegantné animácie pri nastúpení a naštartovaní vozidla.
05. PROEKČNÝ HEAD-UP DISPLE
Údaje o vozidle sa farebne premietajú priamo na čelné sklo. Projekčný
head-up displej s rozmermi 260 x 97,5 mm vám umožňuje sledovať rôzne
údaje, ako napríklad pokyny navigácie, nastavenia audiosystému alebo
bezpečnostné funkcie, bez odvrátenia pozornosti od cesty pred vami.

03

06. DOTYKOVÝ PANEL
Centrálny displej sa ovláda dotykovým panelom alebo hlasovými povelmi.
Rozhranie dotykového panela bolo navrhnuté tak, aby vám poskytlo intuitívny
pocit smartfónu, pomocou gest ako dvojité poklepanie a listovanie.
07. BEZDRÔTOVÁ NABÍAČKA
Bezdrôtová nabíjačka na stredovej konzole umožňuje nabíjať prenosné
zariadenie alebo smartfón jeho umiestnením na nabíjaciu podložku, bez
potreby pripojenia nabíjacieho kábla.
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TECHNOLÓGIE | DYNAMIKA AZDY

01. MIMORIADNE TUHÁ PLATFORMA
Model UX je postavený na novej platforme, ktorá tvorí základ skvelých
dynamických vlastností vozidla. ej vývoj sa zameriaval na to, aby model
UX poskytoval okamžitú a rýchlu odozvu na vstupy vodiča a zároveň mu
dodával pocit stability a bezpečia. Platforma prispela k zvýšeniu tuhosti,
vrátane mimoriadne tuhej prstencovej konštrukcie okolo otvorov zadných
dverí a dverí batožinového priestoru. Na kľúčových miestach sa použili
veľmi pevné lepidlá a laserové zváranie skrutkových spojov, čím sa výrazne
zvýšila celková tuhosť.
02. NÍZKE ŤAŽISKO
Spomedzi všetkých vozidiel svojej triedy má UX vďaka novej platforme
najnižšie položené ťažisko. Okrem tejto vlastnosti, ktorá je hlavným
predpokladom dynamických jazdných vlastností vozidla, sa prijali tiež
opatrenia na zníženie hmotnosti v rámci konštrukcie karosérie. To zahŕňa
použitie ľahkého hliníka pri výrobe bočných dverí, blatníkov a kapoty, ako
aj živicového materiálu v prípade dverí batožinového priestoru.
03. POKROČILÁ AERODYNAMIKA
Nový model UX sa môže pochváliť vynikajúcou aerodynamikou vrátane
takmer rovného podvozka. To prispieva nielen k úspore paliva, ale tiež
znižuje vírenie vzduchu a aerodynamický hluk. Medzi ďalšie prevratné riešenia
z hľadiska aerodynamiky patrí jednodielne zadné svetlo so zabudovanými
rebrami, ktoré udržiava stabilitu zadnej časti vozidla pri zatáčaní a bočnom
vetre. Navyše, lemy podbehov kolies modelu UX majú ploché postranné
časti a vystupujúcu vrchnú časť, ktorá zabezpečuje lepšie obtekanie vzduchu
a obmedzuje nakláňanie vozidla, vďaka čomu je stabilnejšie pri prejazde
zákrutami, zmene jazdného pruhu alebo pri jazde v priamom smere.
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04. ZAVESENIE KOLIES
Predné zavesenie kolies so vzperami MacPherson a lichobežníková náprava
vzadu boli navrhnuté a vyladené s cieľom zvýšiť jazdný komfort a dosiahnuť
ostrejšie reakcie. Osobitný dôraz sa pritom kládol na vlastnosti tlmičov,
kvalitu tlmičového oleja, olejových tesnení a reguláciu trenia.
05. ELEKTRICKÝ POSILŇOVAČ RIADENIA
V modeli UX sa použil systém elektrického posilňovača riadenia
s kompaktnejším a tuhším asistenčným mechanizmom na stĺpiku riadenia,
pričom sa zväčšil tiež priemer hriadeľa stĺpika riadenia. To prispieva k lepšej
ovládateľnosti vozidla s okamžitou ostrou odozvou na vstupy vodiča
a lepšiemu pocitu z riadenia.

03

06. VOLIČ AZDNÝCH REŽIMOV
Volič jazdných režimov je umiestnený vedľa rámu prístrojového štítu, aby
sa dal ovládať bez straty očného kontaktu s vozovkou a bez zmeny polohy
vodiča. Všetky modely štandardne ponúkajú režimy Eco, Normal a Sport,
pričom v modeloch UX s výbavou F SPORT a Luxury je to až päť režimov:
Eco, Normal, Custom, Sport S a Sport S+.
04
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TECHNOLÓGIE | PODPORA A BEZPEČNOSŤ VODIČA

01. LEXUS SAFETY SYSTEM+
Nový model UX má vo výbave najnovší systém Lexus Safety System+, ktorý
vyvinuli s cieľom ešte viac obmedziť výskyt dopravných nehôd.
Lexus Safety System+ obsahuje:
- prednárazový bezpečnostný systém s detekciou chodcov
- dynamický adaptívny tempomat
- systém rozpoznávania dopravných značiek
- asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
- automatické ovládanie diaľkových svetiel
01

02

02. PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM (PCS)
Prednárazový bezpečnostný systém v novom modeli UX teraz
rozpoznáva chodcov aj v noci a cyklistov cez deň. Pre dosiahnutie tohto
cieľa bola zvýšená citlivosť a dynamický rozsah kamery s cieľom redukovať
počet nehôd v noci, napríklad keď je ťažké vidieť chodca kvôli osvetleniu od
protiidúceho vozidla. Okrem toho sa rozšíril uhol detekcie milimetrového
radaru, čo umožňuje rozpoznávať cyklistov. Ak systém usúdi, že možnosť
kolízie je vysoká, vozidlo začne automaticky brzdiť, aby sa predišlo nehode
alebo sa znížili škody v prípade zrážky.
03. DYNAMICKÝ ADAPTÍVNY TEMPOMAT (DRCC)
Systém používa milimetrový radarový snímač a kameru na detekciu vozidla
pred vami a udržuje primeraný odstup. Ak vozidlo vpredu zastaví, systém
zastaví aj model UX. Keď sa vozidlo pred vami opäť pohne, model UX sa
rozbehne a nasleduje ho. Tento systém znižuje zaťaženie vodiča v situáciách
vyžadujúcich časté rozbiehanie a zastavovanie.
04. SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
(RSA)
Systém rozpoznávania dopravných značiek v novom modeli UX rozpoznáva
dopravné značky a poskytuje vodičovi informácie na multiinformačnom
displeji. V spojení s dynamickým adaptívnym tempomatom sa dá rýchlosť
vozidla rýchlo upraviť v súlade s rýchlostným limitom, ktorý systém RSA
rozpoznal. Stačí stlačiť tlačidlo. Systém RSA identifikuje všetky dôležité
dopravné značky a výstrahy vrátane elektroluminiscenčnej a blikajúcej
signalizácie.
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05. ASISTENT POLOAUTONÓMNE AZDY V AZDNOM
PRUHU (LTA)
Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu pomáha vodičovi udržiavať
vozidlo v strede pruhu. e schopný asistovať pri jazde v zákrutách s
menším polomerom ako predchádzajúci systém. Ak systém vyhodnotí,
že by vozidlo mohlo opustiť jazdný pruh, prepne sa do režimu prevencie
opustenia jazdného pruhu a poskytne podporu pre návrat vozidla do stredu
jazdného pruhu.
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Systém Lexus Safety System+ by sa za žiadnych okolností nemal považovať za náhradu vašich vodičských zručností za
volantom. Pred používaním systému si pozorne prečítajte pokyny a pamätajte si, že za bezpečnosť je vždy zodpovedný
vodič. Podrobnosti špecifikácií a vybavenie sa môžu meniť podľa miestnych podmienok a požiadaviek. Obráťte sa na
miestneho autorizovaného predajcu Lexus.

TECHNOLÓGIE | PODPORA A BEZPEČNOSŤ VODIČA

06. SYSTÉM ADAPTÍVNYCH DIAĽKOVÝCH SVETIEL (AHS)*
Nastaviteľný systém LED adaptívnych diaľkových svetiel zabraňuje tomu,
aby vozidlo UX oslňovalo iných účastníkov cestnej premávky. Samostatné
LED čipy vo svetlomete je možné aktivovať alebo deaktivovať, čím sa presne
reguluje rozsvietená a nerozsvietená časť svetiel.
07. SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU VZDUCHU
V PNEUMATIKÁCH
Prijíma údaje zo snímača namontovaného v každej pneumatike, zobrazuje
na multiinformačnom displeji údaje o tlaku v pneumatikách a varuje vás
v prípade poklesu tlaku v niektorej z nich. Systém môže znížiť riziko defektu
a zároveň pomáha znižovať spotrebu paliva a predlžovať životnosť pneumatík.
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08. SYSTÉM UPOZORNENIA A PODPORY PRI PARKOVANÍ
Systém upozornenia a podpory pri parkovaní dodáva istotu pri parkovaní
v úzkych priestoroch. Vodiča pred hroziacou kolíziou varuje pomocou
parkovacích senzorov, systému sledovania dopravy za vozidlom a obrazu
zo zadnej kamery.
09. SYSTÉM SLEDOVANIA DOPRAVY ZA VOZIDLOM
S FUNKCIOU BRZDENIA (RCTAB)
Systém sledovania dopravy za vozidlom sa aktivuje, keď vozidlo cúva.
Registruje prekážky okolo vozidla a iné vozidlá približujúce sa k oblasti za
vozidlom. Ak je to potrebné, systém vás upozorní zvukovým signálom a tiež
vizuálne na centrálnom displeji a príslušnom vonkajšom spätnom zrkadle. Ak
je to nutné, môže použiť reguláciu hnacej sily a brzdenia, a predísť tak kolízií.

07

08

10. SYSTÉM SLEDOVANIA SLEPÉHO UHLA (BSM)
Radarové zariadenia namontované v zadnom nárazníku registrujú vozidlá v
susediacich jazdných pruhoch, ktoré nie sú viditeľné vo vonkajších spätných
zrkadlách. Ak vodič signalizuje zmenu jazdného pruhu a do jeho slepého
uhla vojde iné vozidlo, v príslušnom vonkajšom spätnom zrkadle sa zobrazí
výstražný signál.
11. ASISTENT PARKOVANIA LEXUS/PANORAMATICKÝ
MONITOR (PVM)
Asistent parkovania Lexus** vám pomôže zacúvať na parkovacie miesto.
Na centrálnom displeji zobrazuje obraz priestoru, do ktorého cúvate,
a vodiace čiary, ktoré uľahčujú manévrovanie s vozidlom.
Panoramatický monitor ponúka takmer 360° výhľad na okolie vozidla,
čím uľahčuje jazdu v stiesnených priestoroch. Taktiež vytvára virtuálny 3D
obraz vášho modelu UX spolu s vodiacimi čiarami na obrazovke, ktoré
vám pomôžu pri manévrovaní v stiesnených priestoroch mesta.

09

12. AIRBAGY
V rámci ďalšieho zvyšovania bezpečnostných vlastností má nový model
UX štandardne zabudovaný rozsiahly štít v podobe 8 airbagov. Zahŕňa
airbagy vodiča a spolujazdca, kolenné airbagy, bočné airbagy vpredu a
vzadu a hlavové airbagy pokrývajúce všetky bočné okná.
10

* K dispozícii za príplatok.
** Poloha a vzdialenosť ľudí a prekážok zobrazená na monitore sa môže líšiť od ich skutočnej polohy a
vzdialenosti. Nespoliehajte sa úplne na monitor a z bezpečnostných dôvodov počas jazdy kontrolujete okolie
vozidla priamym pohľadom.
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F SPORT

01. 18-PALCOVÉ DISKY Z ĽAHKE ZLIATNY F SPORT
Inšpirovaný diskami z kupé LC a vlajkového sedanu LS je model UX
F SPORT vybavený exkluzívnymi 18-palcovými diskami z ľahkej zliatiny
s vysokou tuhosťou, 5 dvojitými lúčmi a tmavým kovovým povrchom.
02. VOLANT F SPORT
Volant modelu UX F SPORT ozdobený logom F SPORT vytvára zvláštne
prepojenie vodiča s vozidlom. Pomocou radiacich páčok na volante môže
rýchlo a presne preraďovať, pričom vôbec nemusí pustiť volant z rúk.
Radiaca páka F SPORT potiahnutá perforovanou kožou svojím dizajnom
ladí s volantom a vytvára vzrušujúcu športovú atmosféru.
01

03. PRÍSTROOVÝ ŠTÍT F SPORT
Centrálny prístrojový štít F SPORT je vybavený inovačným 8-palcovým
TFT displejom a dizajnom prebraným z kultového superauta Lexus LFA.
Displej má ručičku tachometra a digitálny indikátor rýchlosti ako vo vozidlách
radu Lexus F.
04. HODINY F SPORT
Modely UX F SPORT majú vo výbave exkluzívne hodiny F SPORT
s karbónovým vzhľadom a motívom písmena L na ciferníku.

02

03

04

05
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05. SEDADLÁ F SPORT
Vychutnajte si kožené sedadlá F SPORT so skvelou oporou tela, ktoré sa
podobajú tým v športovom kupé LC. Ponúkajú bedrovú opierku a možnosť
nastavenia v 8 smeroch. Na všetko šitie na sedadlách, volante, prístrojovej
doske a radiacej páke dohliadajú naši remeselní majstri „Takumi“.

F SPORT

06. MRIEŽKA CHLADIČA F SPORT
Exkluzívne spracovanie charakteristickej mriežky chladiča v štýle F SPORT
a dizajn predného nárazníka jednoznačne odlišujú modely UX F SPORT.
Zložitý vzor mriežky s lesklou čiernou úpravou sa inšpiruje mriežkou modelu
LS F SPORT. Tento návrh si vyžiadal mesiace intenzívneho počítačového
modelovania.
07. DIZAN ZADNE ČASTI F SPORT
Vzhľad crossovera v štýle F SPORT podčiarkujú okrem exkluzívneho
zadného nárazníka tiež stredová lišta a rám zadného reflektora s lesklým
čiernym plátovaním.
08. PRAHOVÉ LIŠTY A VŔTANÉ ŠPORTOVÉ PEDÁLE F SPORT
Zvýšenú ochranu karosérie poskytujú odolné prahové lišty F SPORT
s lešteným hliníkovým povrchom a logom Lexus. Vŕtané hliníkové pedále
ponúkajú výnimočnú úroveň priľnavosti. Odrážajú tiež dizajnové inšpirácie
modelov UX F SPORT, čerpajúce z oblasti motošportu.

06

09. AZDNÝ REŽIM SPORT S+
azdný režim Sport S+ v modeloch UX F SPORT upravuje vlastnosti
zavesenia kolies a odozvu riadenia a škrtiacej klapky, čo zaručuje športovejší
zážitok z jazdy.
10. ADAPTÍVNE ODPRUŽENIE
Pre ešte vyššiu úroveň dynamického výkonu majú modely F SPORT
adaptívne odpruženie, podobne ako v kupé LC. Zahŕňa nastaviteľné tlmiče
na každom kolese so 650 úrovňami tlmiacej sily, ktoré poskytujú dokonalú
kontrolu na akomkoľvek povrchu.
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PRÍSLUŠENSTVO

Nový Lexus UX je crossover, ktorý popiera všetko,
čo platilo doteraz. Zákazník môže využiť tieto
štýlové aerodynamické spojlery, ktoré zdôrazňujú
dynamický športový vzhľad vozidla.
Predný spojler: tento spojler sa napája na spodnú
stranu nárazníka a modelu UX dodáva pôsobivý
vzhľad s nízkym profilom.
Bočný spojler: vylepšuje dizajn bočných prahov
modelu UX a umocňuje jeho jedinečný športový
štýl.
Zadný spojler, presahujúci až za rohy karosérie, je
akousi dynamickou bodkou za celým dynamicky
športovým vzhľadom modelu UX.

Keď vyrazíte za dobrodružstvom, Lexus UX uvezie
všetko potrebné vybavenie.
Priečne nosiče: tieto priečne nosiče sa uzamykajú
do strešných líšt modelu UX, kde tvoria bezpečnú
a stabilnú základňu pre upevnenie najrôznejšieho
špeciálneho príslušenstva.
Strešný box (box na batožinu, Thule Touring 600
lesklý čierny): s týmto aerodynamicky tvarovaným
strešným boxom získa model UX ďalších 300
litrov priestoru na prepravu batožiny. Otvára sa
z oboch strán, s uzamykacím bodom uprostred.
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PRÍSLUŠENSTVO

01. ŤAŽNÉ ZARIADENIE ODNÍMATEĽNÉ VERTIKÁLNE
Všestrannú využiteľnosť modelu UX zvýši uzamykateľné ťažné zariadenie,
ktoré môžete k vozidlu pripojiť, až keď ho budete potrebovať. Ak už ho
nepotrebujete, jednoducho ho odstránite.
02. PODSVIETENÉ PRAHOVÉ LIŠTY
Tieto podsvietené prahové lišty pôsobia štýlovým a precízne vypracovaným
dojmom a modelu UX dodávajú ešte vyššiu úroveň.
03. 17” ZIMNÉ DISKY Z ĽAHKE ZLIATINY
Zimné disky z ľahkej zliatiny od spoločnosti Lexus sú účelovo navrhnuté
pre model UX na jazdu po nekvalitných cestách a pri nízkej teplote, pričom
nijako netratí ani prestížny vzhľad vozidla.
04. 18” DISKY Z ĽAHKE ZLIATINY - ČIERNE, LESKLÉ
10-lúčové disky s lesklým čiernym strojovo opracovaným povrchom
zanechávajú zaručený dojem vycibrenej mestskej elegancie.

01
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FARBY | EXTERIÉR

VÝVOJ NOVEJ FARBY LEXUS JE
KOMPLEXNÝ, ČASOVO NÁROČNÝ
PROCES

Dizajnéri Lexusu nikdy nepoužívajú farby, ktoré ponúka trh, radšej vyvíjajú
svoje vlastné, od nuly, procesom, ktorý môže trvať až dva roky. Paleta farieb
automobilky Lexus obsahuje asi 30 rôznych farieb vrátane metalických
povrchových úprav ako strieborná saténová a titánová Sonic.

ktorá dáva každému vozidlu bezchybný, jednotný šat. Každých pár týždňov
produkuje Kansai Paint (dodávateľ farby pre Lexus) novú šaržu a dizajnéri
značky Lexus vzorky vždy dôkladne preverujú. Pritom ohýbajú testovacie
platne, aby napodobnili kontúry vozidla. Všetky sa skúmajú v interiéri aj
vonku, pod svetlometmi, pri slnečnom svetle, v tieni a zamračenom počasí,
Pri vytváraní novej farby pre Lexus neexistujú žiadne skratky: Rozhodnutie a to v rôznych časoch dňa a počas rôznych mesiacov roka.
dizajnéra prichádza po prezretí stoviek vzoriek. „Pri vývoji novej farby vidím
toľko odtieňov, že sa mi občas po práci krížia oči,“ hovorí Megumi Suzuki, Výber konečnej farby nie je jednoduchý. Farba, ktorá oslňuje vo svetle
jedna z našich najskúsenejších dizajnérok farieb. ej práca si vyžaduje letného rána, môže byť v tieni alebo pod reflektormi showroomu zrazu mdlá.
znalosť teórie tvorby farieb a pozorné oko.
Dizajnéri musia bojovať aj so svojimi vlastnými rozmarmi a preferenciami.
„Zvláštna vlastnosť farby je to, že sa jej vnímanie môže meniť v závislosti
„Vždy keď sa s niekým stretnem, vojdem do obchodu alebo navštívim niekoho od ročného obdobia, podľa toho, ako sa v ten deň cítite, či pod vplyvom
doma, skúmam farby a materiály,“ hovorí. „V našej divízii je veľa ľudí ako ja.“ trendov, ktoré vidíte,“ hovorí Suzuki.
Dokonca aj po rozhodnutí prijať novú farbu je stále veľa práce. V rôznych
fázach vývoja riadi Suzuki malú armádu odborníkov: laboratórnych technikov,
ktorí miešajú farbu, modelárov, inžinierov a obsluhu montážnej linky v lakovni,
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FARBY | EXTERIÉR
BIELA NOVA | 0831

BIELA SONIC | 0852

SIVÁ MERCURY | 1H9

STRIEBORNÁ SATÉNOVÁ | 1 4

TITÁNOVÁ SONIC | 1 7

ČIERNA | 2123

ČIERNA GRAFITOVÁ | 223

ČERVENÁ | 3T23

HNEDÁ MEDENÁ | 4X22

ORANŽOVÁ BLAZING CARNELIAN | 4Y1

ZELENÁ KHAKI | 6X4

MODRÁ ASTRONOMICKÁ | 8Y6

MODRÁ ZAFÍROVÁ | 8X11

1
2
3

Exkluzívne pre výbavu F SPORT.
Nie je k dispozícii pre výbavu F SPORT.
Nemetalická farba.Poznámka: Kvôli odchýlkam v tlači sa skutočné farby laku môžu líšiť od zobrazených farieb.
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FARBY | INTERIÉR
LÁTKA1

Čierna

Biela popolavá

Kobaltová

Okrová

Piesková

Biela popolavá

Modrá kobaltová

Okrová

Krémová

Biela

Žiarivá červená

LÁTKA F SPORT/KOŽA TAHARA2

Čierna

Žiarivá červená

EMNÁ KOŽA3

Čierna
KOŽA F SPORT4

Čierna

Látkové čalúnenie je štandardnou súčasťou výbavy Elegance a Comfort.
Látka F SPORT/koža Tahara je štandardnou súčasťou výbavy F SPORT.
emná koža je štandardnou súčasťou výbavy Prestiege a Luxury.
4
Koža F SPORT je súčasťou balíka vo výbave F SPORT.
1

2

3
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FARBY | INTERIÉR

01

02

01 Čierna látka (Comfort)
02 Čierna jemná koža (Luxury)
03 Krémová jemná koža (Luxury)

03
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FARBY | INTERIÉR

04

05

06
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04 Biela popolavá jemná koža (Luxury)
05 Okrová jemná koža (Luxury)
06 Modrá kobaltová jemná koža
(Luxury)

FARBY | INTERIÉR

07

08

07 Čierna látka F SPORT/koža Tahara
(F SPORT)
08 Žiarivá červená látka F SPORT/
koža Tahara (F SPORT)
09 Čierna koža F SPORT
(F SPORT Top)

09
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TECHNICKÉ ÚDAE

1540
UX 250h
UX 250h

15501
2078

947 2

922 3

15501
1840

970

2640
4495

885

1
2
3

1252

1344

1329

1398

1368

792

Keď sa rozhodnete pre pneumatiky 215/60 R17, hodnota predného aj zadného rozchodu kolies je 1 560.
Uvedená hodnota sa týka modelov so štandardnou strechou. Ekvivalentná hodnota pre modely F SPORT je 929. V modeloch s voliteľným strešným oknom je hodnota 908, resp. 889 v prípade modelov F SPORT.
Uvedená hodnota sa týka modelov so štandardnou strechou. Ekvivalentná hodnota v modeloch s voliteľným strešným oknom je 924.

Poznámka: Zobrazené/zaznamenané rozmery sú merané v milimetroch.
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ZÁŽITOK LEXUS

Počas celej doby životnosti vášho vozidla sa budeme
snažiť o to, aby ste mali prvotriedne zážitky z jeho
vlastníctva. Súčasťou starostlivosti značky Lexus je aj
ponuka na mieru ušitých plánov servisu a údržby, z
ktorých každý je zaistený tak, aby vám zaistil úplnú
spokojnosť a pokoj v duši. Ak navštívite naše predajné
centrum, budeme sa vždy snažiť predvídať všetky vaše
priania a požiadavky a poskytnúť vám to najkomfortnejšie
zázemie, aby ste sa cítili uvoľnene a boli úplne pokojní.
V našich pohodlných salónikoch budete mať vždy k
dispozícii aktuálnu tlač, prístup k internetu a čerstvé
pohostenie. Zatiaľ čo budete relaxovať, naši technici
budú precízne a efektívne pracovať, aby ste sa dostali
späť na cesty s minimálnym zdržaním.
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ZÁŽITOK LEXUS

NAŠÍM CIEĽOM JE, ABY SA KAŽDÝ ZÁKAZNÍK
CÍTIL AKO HOSŤ V NAŠOM VLASTNOM DOME
Od chvíle, keď sme predstavili prvý model značky
Lexus, sme sa snažili naším zákazníkom ponúknuť
vždy „niečo navyše“. Napokon o tom svedčí celý
rad ocenení, ktoré sme dostali za uplynulých 25
rokov. Naším cieľom je správať sa ku každému
zákazníkovi ako k hosťovi v našom dome. Ale aké
ďalšie faktory slúžia na dosiahnutie našej jedinečnej
úrovne zákazníckych služieb? Odpoveď vychádza
z nášho japonského dedičstva a jedného slova:
„omotenaši“.

Omotenaši je životnou filozofiou a štýlom
uvažovania každého zamestnanca značky Lexus.
To sa pochopiteľne odráža aj v tom, ako sme
navrhli a skonštruovali náš nový model UX. Toto
je omotenaši vo fyzickej forme.
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Viac o novom UX:
www.lexus.sk/UX
www.facebook.com/LexusSlovensko/
©
2019 Lexus Europe (divízia spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA) a Toyota Central
Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzujú právo meniť akékoľvek podrobnosti o špecifikáciách a
vybavení bez upozornenia. Podrobnosti o špecifikáciách a výbave sa môžu líšiť podľa miestnych
podmienok a požiadaviek. U miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Lexus sa informujte
o všetkých zmenách, ktoré by sa mohli vyžadovať vo vašej krajine.

Poznámka: Zobrazované vozidlá a špecifikácie uvedené v tejto brožúre sa môžu líšiť od modelov
a vybavenia, ktoré sú k dispozícii vo vašej krajine. Farba karosérie vozidla sa môže mierne líšiť
od vytlačených fotografií v tejto brožúre.

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: www.lexus.sk
Starostlivosť o životné prostredie je prioritou spoločnosti Lexus. Prijali sme veľa opatrení, aby mali
naše vozidlá počas svojho životného cyklu – od návrhu cez výrobu, distribúciu, predaj a servis až
po ukončenie životnosti – čo najmenší vplyv na životné prostredie. Váš predajca vám ochotne
poskytne viac informácií o požiadavkách týkajúcich sa vozidiel na konci životnosti.
Vytlačené v Európe, február 2019

